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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-786 

„DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO PANEVĖŽIO PREKYBOS, PRAMONĖS IR 

AMATŲ RŪMAMS“ PRIEDO PAPILDYMO 

 

2021 m. gegužės 13 d.  Nr. V-762 

Vilnius 

 

Atsižvelgdama į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 2021 m. gegužės 

7 d. teikimą Nr. V7-193 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti teisę vertinti asmens įgytas 

kompetencijas, akreditavimo“, 

p a p i l d a u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 14 d. 

įsakymo Nr. V-786 „Dėl akreditacijos suteikimo Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams“ 

priedo „Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), kurias vertinti suteikiama teisė Panevėžio prekybos, 

pramonės ir amatų rūmams, sąrašas“ sąrašą: 

Kvalifikacija Kompetencijų sąrašas 

Auklė, LTKS IV 

1. Užtikrinti prižiūrimo vaiko gyvybę ir sveikatos apsaugą. 

2. Tvarkyti vaiko fizinę aplinką. 

3. Tenkinti vaiko fizinius poreikius. 

4. Padėti apginti vaiko teises ir įtvirtinti pareigas šeimoje. 

5. Saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą. 

6. Atpažinti dažnesnių vaiko ligų simptomus ir suteikti 

pirmąją pagalbą. 

7. Slaugyti sergantį vaiką. 

8. Formuoti vaiko savitarnos ir savitvarkos įgūdžius. 

9. Formuoti vaiko higienos įgūdžius pagal vaiko amžių. 

10. Formuoti vaiko elgesio prie stalo etiketą. 

11. Lavinti vaiko smulkiąją motoriką. 

12. Ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius. 

13. Mokyti vaiką saugaus elgesio gatvėje ir gamtoje. 

14. Nustatyti mėgstamus vaiko žaidimus. 

15. Žaisti kartu su vaiku. 

16. Parinkti vaiko žaidimams tinkamas priemones ir aplinką. 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo padėjėjas, LTKS 

IV 

1. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena. 

2. Organizuoti vaikų maitinimą. 

3. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus. 

4. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, 

rūpintojais) ir kitais specialistais. 

6. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus. 

7. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius. 
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Socialinio darbuotojo 

padėjėjas, LTKS IV 

1. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano 

įgyvendinimo. 

2. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos teikiamų 

socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo. 

3. Stebėti ir fiksuoti kliento elgesį, emocinę ir fizinę būklę. 

4. Įgyvendinti kliento individualų socialinės pagalbos planą 

pagal socialinio darbuotojo nurodymus. 

5. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu. 

6. Įgalinti klientą pagal socialinio darbuotojo nurodymus. 

7. Lavinti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius pagal 

socialinio darbuotojo ir kitų specialistų nurodymus. 

8. Skatinti kliento savarankiškumą, būtiną kasdieniniame 

gyvenime. 

9. Prižiūrėti klientą su sunkia negalia. 

10. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas. 

11. Palaikyti klientui saugią ir draugišką aplinką. 

12. Teikti pagalbą klientui agresijos ir saviagresijos atvejais 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas, LTKS III 

1. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu. 

2. Padėti klientui kasdieniniame gyvenime. 

3. Lavinti ir palaikyti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius. 

4. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas. 

5. Kurti klientui saugią aplinką. 

6. Teikti pagalbą klientui ir aplinkiniams agresijos protrūkio 

metu. 

_____________________ 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė 

 


